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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

27.2.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0142/2009, ingediend door R.A.J. (Italiaanse nationaliteit), gesteund 
door 2 medeondertekenaars, over het optreden van de Griekse autoriteiten tegen 
aanbieders van kansspelen in Athene en Thessaloniki

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indiener is advocaat en vertegenwoordigt zowel de exploitanten van het Maltese 
bookmakerbedrijf Stanleybet Malta Limited in Griekenland als een groep klanten van deze 
exploitanten. Indiener wijst erop dat de Griekse autoriteiten in november 2008 enkele 
bookmakers (exploitanten van Stanley) en klanten in Athene en Thessaloniki hebben 
gearresteerd en vastgehouden wegens overtreding van de Griekse kansspelmonopoliewetgeving. 
Indiener trekt in dit verband de wettigheid van de situatie in Griekenland in twijfel, waar het 
staatsbedrijf OPAP (Organismos prognostikon agonon podosfairou) een monopolie heeft en de 
controle over de kansspelen in het land uitoefent, waarbij concurrentiebeperkingen gelden, in het 
bijzonder voor concurrentie vanuit andere EU-landen. Indiener verzoekt het Europees Parlement 
derhalve om de zaak in behandeling te nemen en te onderzoeken in hoeverre de bestaande 
situatie in Griekenland in overeenstemming is met de concurrentiebeginselen van de EU en de 
basisbeginselen van de interne markt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

In de eerste plaats zij opgemerkt dat het verzoekschrift is ingediend in januari 2009 en dat er in 
de tussentijd (tot juni 2009) nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Volgens de 
informatie die de Commissie van andere bronnen heeft ontvangen, hebben de Griekse 
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administratieve rechtbanken de rechtmatigheid van de handhavende maatregelen van de Griekse 
autoriteiten bevestigd. Er zijn door indieners of het gokbedrijf met een vergunning in Malta dus 
geen nieuwe gokkantoren meer geopend in Griekenland.

Op de tweede plaats herinnert de Commissie eraan dat het gokbedrijf met een vergunning in 
Malta op 30 juni 2004 een concessie voor kansspelen heeft aangevraagd in Griekenland en op 25 
november 2004 de stilzwijgende afwijzing van zijn aanvraag voor de Griekse Raad van State 
heeft aangevochten. Volgens de informatie in de pers wordt binnenkort een uitspraak verwacht, 
waarin de eis van het gokbedrijf dat het geschil als een prejudiciële zaak wordt voorgelegd aan 
het Europees Hof van Justitie, mogelijk zal worden toegewezen. 

Op de derde plaats heeft het gokbedrijf op 19 januari 2007 bij de Europese Commissie een klacht 
ingediend over de weigering van de Griekse autoriteiten om klager een concessie voor 
kansspelen te verstrekken. In het kader van deze klacht heeft de Europese Commissie 
Griekenland op 29 juni 2007 een schriftelijke aanmaning gestuurd op basis van artikel 49 van het 
EG-Verdrag, dat de vrijheid om diensten te verrichten waarborgt. De Griekse regering heeft in 
haar antwoord van 5 november 2007 gesteld dat haar wetgeving inzake kansspelen 
gerechtvaardigd is om dwingende redenen van bescherming van consumenten en bescherming 
van de openbare orde. Op 29 februari 2008 heeft de Europese Commissie Griekenland een met 
redenen omkleed advies gestuurd. De Griekse regering heeft hierop in mei en juli 2008 een 
reactie gegeven, waarin zij volhoudt dat haar wetgeving inzake kansspelen verenigbaar is met 
het Gemeenschapsrecht. Zij heeft echter verklaard dat zij bereid is om met de Commissie te 
praten over diverse meer beperkende maatregelen die Griekenland zou kunnen nemen om haar 
wetgeving inzake kansspelen consistenter te maken, alsook systematischer in haar strijd tegen 
gokverslaving, de bescherming van minderjarigen en de bescherming van consumenten, maar 
waarbij wel wordt vastgehouden aan de exclusieve rechten die tot 2020 aan een gokbedrijf zijn 
verleend.

De Commissie schat dat de handhavende maatregelen in Griekenland tegen de twee 
tussenpersonen van een particuliere organisator van sportweddenschappen die een vergunning 
heeft in een andere EU-lidstaat, en tegen drie klanten mogelijk disproportioneel zijn en 
onverenigbaar zijn met de artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag, als de lidstaat in kwestie, 
zoals duidelijk is gesteld in het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak Placanica1, in 
strijd met het Gemeenschapsrecht heeft geweigerd om vergunningen of concessies te verlenen. 
Volgens het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak Gambelli2 is er sprake van een 
dergelijke schending van het Gemeenschapsrecht wanneer een lidstaat geen beleid voert dat is 
gericht op het op consistente en systematische wijze werkelijk beperken van de gelegenheden tot 
spelen.

De Commissie zal in het kader van de bovengenoemde inbreukprocedure haar onderzoek 
voortzetten van de Griekse wetgeving die gokbedrijven die legaal zijn gevestigd in andere 
lidstaten, verbiedt hun gokdiensten in Griekenland aan te bieden. Zij zal de Commissie 
verzoekschriften op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2009.

                                               
1 HvJ, 6.3.2007, Placanica, C-338/04.
2 HvJ, 6.11.2003, Gambelli, C-243/01.
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De Commissie zal in het kader van de op 29 juni 2007 ingeleide inbreukprocedure tegen 
Griekenland haar onderzoek voortzetten van de Griekse wetgeving die gokbedrijven die legaal 
zijn gevestigd in andere lidstaten, verbiedt hun gokdiensten in Griekenland aan te bieden. Zij zal 
de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Zoals commissaris Barnier in zijn antwoord op de mondelinge vraag van het Europees 
Parlement1 liet weten, wordt nagedacht over beleidsopties voor de lopende inbreukprocedures 
tegen diverse lidstaten op gokgebied.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011

De Commissie zet in het kader van de op 29 juni 2007 gestarte inbreukprocedure tegen 
Griekenland haar onderzoek van de Griekse wetgeving voort, die het aan buitenlandse 
gokbedrijven die legaal zijn gevestigd in andere lidstaten, verbiedt hun gokdiensten in 
Griekenland aan te bieden. In dit verband is de Commissie zich bewust van de hervormingen van 
het Griekse wetgevingskader voor gokken die uit hoofde van Richtlijn 98/34/EG zijn 
medegedeeld. Het resultaat van de evaluatie van het wetsvoorstel door de Commissie uit hoofde 
van Richtlijn 98/34/EG zal in aanmerking worden genomen bij het besluit over de volgende 
stappen in het kader van de huidige inbreukprocedure. De Commissie zal de Commissie 
verzoekschriften op de hoogte houden van toekomstige ontwikkelingen.

Op 24 maart 2011 heeft de Commissie een groenboek over onlinegokken op de interne markt 
goedgekeurd. Het groenboek heeft tot doel een uitgebreide openbare raadpleging te lanceren 
over de beleidsuitdagingen en de met de interne markt verband houdende kwesties die 
voortvloeien uit de snelle ontwikkeling van gokdiensten die legaal dan wel zonder toestemming 
online worden aangeboden aan burgers in de EU. In de raadpleging staat de Commissie open 
voor alle mogelijke ideeën in die zin dat pas na de raadpleging zal worden vastgesteld of actie 
nodig is, en zo ja, in welke vorm en op welk niveau. De raadpleging is vooral bedoeld om feiten 
te verzamelen, te beoordelen wat er op het spel staat en de opvattingen van alle belanghebbenden 
over een fenomeen met meervoudige dimensies te inventariseren.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Het onderzoek van de Commissie naar de Griekse wetgeving inzake kansspelen, met inbegrip 
van de in de afgelopen maanden doorgevoerde hervormingen ervan die uit hoofde van Richtlijn 
98/34/EG aan de Commissie zijn medegedeeld, loopt nog. Het resultaat van het 
onderzoeksproces hangt grotendeels af van de bijkomende informatie van Griekenland waarom 
de Commissie in januari 2012 heeft verzocht. De Commissie denkt dat zij in staat zal zijn om de 
Commissie verzoekschriften uiterlijk in september 2012 meer informatie te verschaffen.

7. Antwoord van de Commissie (REV. IV), ontvangen op 27 februari 2013-04-11

De Commissie heeft in juni 2007 een inbreukprocedure tegen Griekenland op gang gebracht.

De inbreuk houdt verband met het aanbieden van sportweddenschappen. De procedure tegen 
                                               
1 OQ 0141/09, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100211&secondRef=ITEM-
004&language=NL.
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Griekenland betreft onder andere de beperkingen die indiener (en klager) aan de orde stelt. Ter 
aanvulling op ons vorige antwoord willen wij het Europees Parlement van de volgende 
ontwikkelingen op de hoogte stellen.

De herziening van de Griekse wetgeving inzake kansspelen loopt nog. Onlangs nog hebben de 
Griekse autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van nieuwe ontwerpen van wettelijke 
maatregelen. Tegelijkertijd is de Commissie bezig met het beoordelen van aanvullende 
informatie van de Griekse autoriteiten over een aantal maatregelen die bedoeld zijn om ervoor te 
zorgen dat de Griekse regels inzake kansspelen stroken met het EU-recht. De Commissie heeft in 
oktober 2012 om deze informatie verzocht.

Op 23 oktober 2012 heeft de Europese Commissie de mededeling "Een breed Europees kader 
voor onlinegokken" goedgekeurd. In deze mededeling, die is gebaseerd op een uitgebreide
openbare raadpleging, wordt een actieplan uiteengezet om de duidelijkheid in de hele EU te
vergroten voor de nationale autoriteiten, gokbedrijven, consumenten en aanverwante 
bedrijfstakken, zoals aanbieders van betalingsdiensten en mediadiensten. Hierbij wordt prioriteit 
gegeven aan vijf actiegebieden om de uitdagingen op nationaal en EU-niveau aan te gaan:

 verenigbaarheid van de nationale regelgevingskaders met het EU-recht 
 versterking van de administratieve samenwerking en een efficiënte handhaving
 bescherming van consumenten en burgers, minderjarigen en kwetsbare groepen 
 voorkoming van fraude en het witwassen van geld 
 waarborging van de integriteit van de sport en voorkoming van wedstrijdvervalsing

Tegelijkertijd verzoekt de Commissie met de goedkeuring van deze mededeling de betrokken 
lidstaten om informatie over de meest recente ontwikkelingen in hun wetgeving inzake 
kansspelen. De lidstaten waartegen inbreukprocedures lopen of klachten zijn geregistreerd, zijn 
gevraagd om (bijgewerkte) juridische en feitelijke informatie te verschaffen ten einde de 
Commissie in staat te stellen haar beoordeling van de verenigbaarheid met het EU-recht af te 
ronden.

Op basis van de antwoorden zal de Commissie de afronding van haar beoordeling van de 
nationale bepalingen in het kader van de lopende inbreukzaken en klachten bespoedigen en, 
telkens waar nodig, handhavingsmaatregelen treffen, rekening houdend met de laatste 
jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Op 24 januari 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken 
C-186/11 en C-209/11, Stanleybet en William Hill een uitspraak gedaan over de verenigbaarheid 
met het EU-recht van het vorige Griekse regelgevingskader inzake het aanbieden van 
kansspelen. Deze regeling lag ook aan de basis van dit verzoekschrift en deze klacht. In zijn 
arrest merkt het Hof in de eerste plaats op dat nationale wetgeving waarmee een uitsluitend recht 
wordt verleend en aan in een andere lidstaat gevestigde aanbieders wordt verboden dezelfde 
kansspelen op Grieks grondgebied aan te bieden, een beperking vormt van de vrijheid van 
dienstverlening en de vrijheid van vestiging. Bovendien merkt het Hof op dat het bij ontstentenis 
van communautaire harmonisatie op dit gebied aan elke lidstaat vrij staat om overeenkomstig 
zijn eigen waardesysteem te beoordelen wat noodzakelijk is voor de bescherming van de 
betrokken belangen. Zoals in eerdere jurisprudentie reeds werd erkend, kunnen het verminderen 
van het kansspelaanbod en de bestrijding van aan deze kansspelen verbonden criminaliteit een 
rechtvaardiging vormen voor beperkingen van fundamentele vrijheden. Het Hof onderstreept
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echter dat door de lidstaten opgelegde beperkingen moeten voldoen aan de voorwaarden met 
betrekking tot evenredigheid en niet-discriminatie waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de 
nagestreefde doeleinden worden op samenhangende en stelselmatige wijze worden 
verwezenlijkt.

Het is nu aan de nationale rechter om ervoor te zorgen dat met de nationale wetgeving 
daadwerkelijk wordt gestreefd naar het verminderen van het kansspelaanbod en de bestrijding 
van door deze kansspelen veroorzaakte criminaliteit. In zijn arrest suggereert het Hof dat de 
nationale rechter in verband met de eerste doelstelling rekening mag houden met de 
verschillende kenmerken van het regelgevingskader inzake het monopolie en de wijze waarop dit 
in de praktijk functioneert, waaronder het feit dat de monopoliehoudende onderneming bepaalde 
rechten en voorrechten heeft betreffende reclame of het feit dat de maximuminzet wordt 
vastgesteld per spelformulier en niet per speler. Ten aanzien van de tweede doelstelling dient de 
nationale rechter te beoordelen of sprake is van een doeltreffend overheidstoezicht, met 
inachtneming van de omstandigheid dat een zo beperkende maatregel als een monopolie onder 
andere onderworpen moet zijn aan strikt toezicht, terwijl de Griekse staat slechts oppervlakkig 
toezicht lijkt te houden op de monopoliehoudende onderneming, die een beursgenoteerde 
naamloze vennootschap is.

Dit arrest zou het herzieningproces moeten bevorderen en een waardevolle bijdrage moeten 
leveren tot het hervormingsproces.


